
         
 
 

                                     Αγξέλην,    13       Γεθεκβξένπ   2019 

 ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.16897  

        ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

        6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΩΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 

Γραθείο : Προμηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 
Σατ. Γ/νζη         : 3ο τλμ Δ.Ο. Αγρινίοσ-Ανηιρρίοσ   

Σατ. Κώδικας : 30100, Αγρίνιο   
Πληροθορίες : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61230   

Fax : 26410-25955   
E-maill gnaprom@gmail.com   

 
ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΙΑΦΟΡΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ(5)». 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ: 

1. Πξνκάζεηα θαη αληηθαηΪζηαζε ηνπ κφληηνξ ηνπ αθηηλνινγηθνχ ππεξερνηνκνγξΪθνπ GE Logiq S6, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

2. Πξνκάζεηα πξνο αληηθαηΪζηαζε ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ δηακεξέζκαηνο ηεο νδνχ Γειθψλ, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

3. Δπηζθεπά ειεθηξνληθψλ αληιηψλ Ϋγρπζεο θαξκΪθσλ ηεο Μ.Δ.Θ., προϋπολογιζμού δαπάνης  1.300,00 

€ + Φ.Π.Α. 

4. Δπηζθεπά θνξεηνχ αλαπλεπζηάξα new port ηεο ΜΔΘ, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.800,00 € + 

Φ.Π.Α. 

5. Πξνκάζεηα θαηλνχξησλ θαζεηψλ θσζθφξνπ γηα ηνπο ςεθηνπνηεηΫο AGFA CR-85 X θαη CR-30 XM, 

προϋπολογιζμού δαπάνης 1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  7.200,00 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  



8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 

12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σα αξηζκ.πξση.16021/26-11-2019,14318/25-10-2019,15339/14-11-2019,10597/06-08-2019 θαη 

16126/28-11-2019  αηηάκαηα  ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

14. Σελ αξ.  1583   κε  ΑΓΑ:6ΧΧΙ46904Μ-8Ν απφθαζε δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

15. Σελ  αξηζκ. πξση.16582/09.12.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα δηαθνξΫο πξνκάζεηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο(7), Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα 

, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έφς ηις 20-12-2019, ημέρα Παραζκεσή   και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

έγγραθη κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη  «Οικονομική προζθορά » ηο 

θέμα και ο αριθμός  πρφηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

          ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

 

1. Προμήθεια και ανηικαηάζηαζη ηοσ μόνιηορ ηοσ ακηινολογικού σπερητοηομογράθοσ GE Logiq 

S6, προϋπολογιζμού δαπάνης 2.000,00 € + Φ.Π.Α. 

ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ 17’’ LCD monitor assy ηνπ ζπζηάκαηνο ππεξερνηνκνγξαθέαο H2294US05 LOGIQ S6 ηνπ 
νέθνπ GE ηνπ Αθηηλνινγηθνχ Σκάκαηνο κε αλαθαηαζθεπαζκΫλν ηνπ ηδένπ θαηαζθεπαζηηθνχ νέθνπ. Η εηθφλα ηνπ 

κεραλάκαηνο παξνπζηΪδεη δπζιεηηνπξγέα κε απνηΫιεζκα λα κελ γέλεηαη νξζά δηΪγλσζε ηεο απεηθφληζεο απφ 
ηνπο γηαηξνχο. 



Ο αλσηΫξσ αθηηλνινγηθφο ππεξερνηνκνγξΪθνο εμππεξεηεέ πιεζψξα πεξηζηαηηθψλ θαζεκεξηλΪ ζηελ θιηληθά 

θαη ε βιΪβε πνπ παξνπζηΪζηεθε δπζθνιεχεη θαηΪ πνιχ ην Ϋξγν ησλ αθηηλνιφγσλ. Σν ηκάκα δελ δηαζΫηεη Ϊιιν 

ζχζηεκα ππεξερνηνκνγξαθέαο πΫξαλ απηνχ θαη ε αλΪγθε επηζθεπάο ηνπ θξέλεηαη επηηαθηηθά. 
Να δνζεέ εγγχεζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηψλ (3) κελψλ γηα ην κφληηνξ. 

Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά 
πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο.  Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ 

ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο.  
 

  2. Προμήθεια προς ανηικαηάζηαζη ηλεκηρικών ζσζκεσών διαμερίζμαηος ηης οδού Γελθών, 

προϋπολογιζμού δαπάνης  1.000,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα πξνο αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ηνπ δηακεξέζκαηνο ηεο νδνχ Γειθψλ  

-Ηιεθηξηθά θνπδέλα ελεξγεηαθάο θιΪζεο A+, σθΫιηκε ρσξεηηθφηεηα θνχξλνπ ηνπιΪρηζηνλ 66 l, αξηζκφο 
εζηηψλ 4, πιηθφ εζηέαο εκαγηΫ, ηχπνο επηθΪλεηαο καγεηξΫκαηνο εκαγηΫ. 

-Φπγεέν ζπληάξεζεο δέπνξην, ελεξγεηαθάο θιΪζεο A+, ρσξεηηθφηεηα ζπληάξεζεο ηνπιΪρηζηνλ 180 l, 
ρσξεηηθφηεηα θαηΪςπμεο ηνπιΪρηζηνλ 65 l, δηαζηΪζεηο πεξέπνπ (Π/Τ/Β): 60 cm x 175 cm x 64 cm. 

 

3. Δπιζκεσή ηλεκηρονικών ανηλιών έγτσζης θαρμάκφν ηης Μ.Δ.Θ., προϋπολογιζμού δαπάνης  

1.300,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά ησλ θΪησζη ειεθηξνληθψλ αληιηψλ Ϋγρπζεο θαξκΪθσλ Volumat Agilia ηεο ΜΔΘ. 
Αναλσηικόηερα οι εργαζίες: 

-s/n: 22028655 (αληηθαηΪζηαζε CPU board volumat) 

-s/n: 20371761 (αληηθαηΪζηαζε compression spring 2 volumat & kit pressure sensor upstream volumat) 
-s/n: 20371773 (αληηθαηΪζηαζε power board volumat) 

-s/n: 20371772 (αληηθαηΪζηαζε power board volumat) 
 

ηελ αλσηΫξσ ηηκά πεξηθιεένληαη ε εξγαζέα θαη ηα αληαιιαθηηθΪ. Θα ρνξεγεζεέ πηζηνπνηεηηθφ θαιάο 

ιεηηνπξγέαο φπσο νξέδεη ν θαηαζθεπαζηηθφο νέθνο γηα ηηο αλσηΫξσ εξγαζέεο. 
Ο αλΪδνρνο λα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνο θαη λα εθαξκφδεη ηηο ΑξρΫο θαη Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο  γηα ηελ νξζά 

πξαθηηθά δηαλνκάο Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε 
ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004.  

 

4. Δπιζκεσή θορηηού αναπνεσζηήρα new port ηης ΜΔΘ, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.800,00 € + 

Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά ηνπ θνξεηνχ αλαπλεπζηάξα Newport HT-50 κε s/n: 08109166 ηεο ΜΔΘ. 
Απαηηεέηαη αληηθαηΪζηαζε ησλ θΪησζη αληαιιαθηηθψλ: 

Μηαο HT50 OUTLET ASSY ΜνλΪδα εμφδνπ θαη ειΫγρνπ αΫξα HT50  OUTLET ASSY.  

Δλφο    MANIFOLD ASSY.   
Απαηηεέηαη απφ ηνλ αλΪδνρν λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά πξφηππα 

EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 
ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο. Σα αλσηΫξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.  

 

5. Προμήθεια καινούριφν καζεηών θφζθόροσ για ηοσς υηθιοποιηηές AGFA CR-85 X και CR-30 

XM, προϋπολογιζμού δαπάνης 1.100,00 € + Φ.Π.Α. 

Πξνκάζεηα δχν (2 ηκρ.) θαζεηψλ ςεθηαθάο αθηηλνγξαθέαο ηχπνπ CR MD4.0 GENERAL CASSETTE (1 ηκρ.) θαη 
CR MD4.0T GENERAL CASSETTE (1 ηκρ.), θαηΪιιειεο γηα ηα αληέζηνηρα ςεθηαθΪ ζπζηάκαηα CR85-X AGFA 

(Αθηηλνινγηθφ) θαη CR30XM AGFA (Υεηξνπξγεέα). 

Οη δηαζηΪζεηο θαη ησλ δχν θαζεηψλ ζα εέλαη 35Υ43 εθ.. 
Σα αλσηΫξσ ζα αληηθαηαζηάζνπλ ηζΪξηζκεο πνζφηεηεο ιφγσ θζνξΪο απφ ηελ πνιπρξεζέα.  

Θα πξΫπεη δε λα εέλαη απφιπηα ζπκβαηΪ κε ηνπο αλαθεξφκελα ςεθηαθΪ ζπζηάκαηα. 
Απαηηεέηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηά λα ιεηηνπξγεέ κε ζχζηεκα δηαρεέξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλά 

πξφηππα EN ISO 13485:2016 θαη EN ISO 9001:2015, λα θΫξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηάζεηο ηεο Τ.Α. 

ΓΤ8δ/ΓΠ/νηθ.1348/04 ηνπ Τπ.Τγεέαο θαη λα θΫξεη πηζηνπνέεζε ησλ εμαξηεκΪησλ απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νέθν 
AGFA-GEVAERT. 

Όια ηα παξαπΪλσ απνδεηθλχνληαη κε ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο.  
ε πεξέπησζε πνπ ην πιηθφ θαηΪ ηε ρξάζε απνδεηρζεέ αθαηΪιιειν ν πξνκεζεπηάο δεζκεχεηαη γηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζά ηνπ. 

         
                ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 



                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                   ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                                            

                                                                                                   

            


